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Pokud do konce prosince pfiijdou silné mrazy, mohou
se vyznavaãi bruslení tû‰it na podobnou zimní idylu,
jako na loÀském snímku z Aloisovského rybníãku na
âerném Mostû. foto: j‰
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Jedním ze skvûl˘ch poãinÛ nezisko-

v˘ch organizací, pÛsobících na Pra-

ze 14, je pfiipomínání star˘ch ãesk˘ch

tradic a zvykÛ mladé a nejmlad‰í gene-

raci. Tak jsme mûli moÏnost v nedûli

pfied svátkem sv. Martina u Galerie 14

pfiivítat jiÏ tfietím rokem Martina na

skuteãném bílém koni. Jako jiÏ po dva-

krát se reÏie akce ujalo obãanské sdru-

Ïení Zajíãek na koni, které sem konû

dopravilo a v Galerii 14 navíc zorga-

nizovalo pro dûti zajímavé odpoledne:

Divadelní spolek pfii kult. komisi OÚ

Káran˘ pfiijel a bez nároku na honoráfi

zahrál krásné pfiedstavení „O lidech

a zvífiátkách“, pak se pomocí barev-

n˘ch samolepek a barviãek vyrábûly

lampionky do svatomartinského prÛ-

vodu, venku se hrály sportovní hry a fiá-

dilo se na dûtském hfii‰ti. Pfied galerii

pfiijely letos poprvé i stánkoví prodej-

ci s dfievûn˘mi hraãkami, cukrovou

vatou, uzeninami, prodávala se tu smaÏená jab-

líãka se skofiicí i peãené brambÛrky a pro

dospûlé medovina. S nastávajícím soumrakem

si v‰ichni vyslechli legendu o sv. Martinovi,

kter˘ potom skuteãnû na krásném bílém koni pfiijel a cel˘ prÛvod

dûtí s lampionky se s ním vydal na cestu sídli‰tûm. AÏ druh˘ den

se ukázalo, Ïe letos sv. Martin nepfiivezl sníh, ale dé‰È. No co, tak

snad napfiesrok… ves, foto autorka a Daniela Turková (1)

Sv. Martin přivezl déšťSv. Martin přivezl déšť

Kočky v Počernicích
JiÏ tradiãnû se mnoho obyvatel z Prahy 14 vydalo do sousedních Horních

Poãernic, aby nav‰tívilo jiÏ jedenáctou podzimní umisÈovací v˘stavu opu‰-

tûn˘ch koãek ve Chvalské tvrzi. Ta leto‰ní probûhla v nedûli 22. listopa-

du a jejím cílem bylo opût najít domovy pro co nejvût‰í poãet koãek a také

shromáÏdit krmení pro ta zvífiata, která se s kaÏd˘m podzimem dostávají

do péãe útulkÛ a ochranáfisk˘ch organizací. Proto byla – jako vÏdycky –

vstupenkou na v˘stavu konzerva krmení pro koãky. V̆ hodnû zde náv‰tûv-

níci mohli koupit nejrÛznûj‰í chovatelské potfieby, jejichÏ prodej zaji‰Èo-

val eShop KoãiãíObchÛdek.cz. Dûti, které na v˘stavu pfiinesly vlastno-

ruãnû namalovan˘ obrázek koãky, mûly vstup zdarma. Leto‰ní podzimní

v˘stavu nav‰tívilo 1272 milovníkÛ koãek. Nov˘ domov zde na‰lo 97 zví-

fiat ze 145, které do Horních Poãernic pfiivezlo 9 útulkÛ a ochranáfisk˘ch

organizací nejen z Prahy. text a foto: ves


